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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
2. Την υπ’ αρ. 568/2014 απόφαση ∆.Σ , η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. 

πρωτ. 21791/241406/21-11-2014 απόφαση της Γεν. Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας. 
3. Τη µε αρίθµ. πρωτ.106489/12-11-2014 βεβαίωση  της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη.  
 

               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

 Την πρόσληψη  είκοσι  (20) ατόµων για την κάλυψη αναγκών των 
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου, µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  1 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1 
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 
ΣΥΝΟΛΟ Είκοσι (20) άτοµα 

 
 
  KYΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Για όλες τις ειδικότητες απαιτούνται τα τυπικά προσόντα του Π.∆ 50/2001, 
όπως ισχύει.  
     ∆ιευκρινίζουµε ότι για την ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας απαιτείται 
απολυτήριο τίτλος τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι το 1980, απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου. 
2. Για όλες τις ειδικότητες  απαιτείται εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

                              Σε περίπτωση που δε βρεθεί υποψήφιος µε εµπειρία, οι θέσεις θα 
καλυφθούν και από µη έχοντες εµπειρία και σε περίπτωση ισοβαθµίας θα 
πραγµατοποιηθεί κλήρωση.   

 
     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαµβάνονται. 



3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική 
 συµπαράσταση). 

Σηµείωση: Η  ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, 
του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις 
συνέπειες της ποινής. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση 
2. Απαιτούµενος τίτλος σπουδών, 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εµπειρίας σε αντίστοιχη 

ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα.  
Η ανωτέρω βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα θα προσκοµιστεί µόνο 

από τους επιτυχόντες, µετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης. 
6.  Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το 
άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα :   
 α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιασδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση 
    πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση , 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκηµα αυτό 
έχει παραγραφεί. 
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη 
ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  
 7. Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται  τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρ. 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, περί 
διάρκειας απασχόλησης στο ∆ηµόσιο, καθώς και οι διατάξεις του Π.∆. 
164/2004 περί διαδοχικών συµβάσεων. 
  Η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εµπειρίας, 
κατά φθίνουσα σειρά. 
 Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, 
γραφείου προσωπικού, υπόψη Κας ∆ουφέκα Αναστασίας, από 28/11/2014 
έως 02/12/2014) . 

 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στις 28/11/2014 . 

 
                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
                                                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις 28/11/2014 
   
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 



 
 
 


